NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

12 października br. Archiwa Państwowe w Polsce planują inaugurację nowego cyklu
archiwalnych konferencji międzynarodowych pod nazwą: Konarski Lectures.
Otwierająca cykl konferencja została przygotowana z okazji przypadającej w listopadzie b.r.
50. rocznicy śmierci Profesora Kazimierza Konarskiego, wybitnego polskiego historyka i
archiwisty, autora wydanego w 1929 r. pierwszego w językach słowiańskich podręcznika dla
pracowników archiwów zatytułowanego Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania. W
kolejnych latach zamierzamy kontynuować serię wydarzeń pod Jego patronatem, zapraszając
znane w świecie archiwalnym osoby. Chcielibyśmy w ten sposób wpłynąć na zacieśnianie
wzajemnych kontaktów między przedstawicielami światowej i polskiej archiwistyki,
promować na forum międzynarodowym polski dorobek w obszarze archiwistyki, a także
trwale upamiętnić postać Profesora Kazimierza Konarskiego.
W pierwszym, inauguracyjnym spotkaniu weźmie udział znana i ceniona w środowisku
archiwalnym na całym świecie Profesor Luciana Duranti z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej
w Vancouver, która zgodziła się wygłosić wykład wprowadzający. Konferencja odbędzie się w
dniu 12 października br. w auli starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28. Rozpocznie się o godzinie 12.00, a zaplanowana jest na 3-4
godziny (do godz. 16.00).
Program konferencji obejmie następujące elementy:
• wykład prof. L. Duranti na temat: “Why a world gone digital needs archival
theory more than ever before” (około 60 minut), w języku angielskim z
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tłumaczeniem symultanicznym na język polski;
• debata w gronie ekspertów z kraju i zagranicy na temat wkładu Profesora
Kazimierza Konarskiego w rozwój polskiej i europejskiej myśli archiwalnej
oraz jego dokonań w zakresie archiwistyki, historii i literatury. W jej trakcie
zamierzamy też podkreślić znaczenie dokonań Konarskiego dla współczesnej
archiwistyki, zwłaszcza w obszarze teorii archiwalnej, jak i metodyki pracy
archiwalnej. Debata prowadzona będzie w języku polskim i symultanicznie
tłumaczona na języka angielski. Weźmie w niej udział 5 przedstawicieli
reprezentujących różne ośrodki naukowe: dr hab., prof. UMK Waldemar
Chorążyczewski, prof. dr hab. Wojciech Krawczuk z Archiwum Narodowego w
Krakowie oraz wykładowca na UJ w Krakowie, prof. dr hab. Irina Matjasz z
Kijowa, prof. dr hab. Janusz Łosowski z UMCS w Lublinie oraz Leszek
Pudłowski związany zawodowo od wielu lat z archiwami w Polsce i zagranicą.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy ze strony Archiwów Państwowych
zapewniają obsługę wydarzenia, tłumaczenie obrad między językami polskim i angielskim,
przygotowanie materiałów konferencyjnych oraz przerwę kawową i lunch dla wszystkich
uczestników konferencji. Wśród materiałów konferencyjnych znajdzie się nowe wydanie w
języku polskim i angielskim podręcznika autorstwa Profesora Konarskiego Nowożytna
archiwistyka polska i jej zadania. W najbliższym czasie prześlemy też materiały promocyjne,
z prośbą o rozpropagowanie ich w poszczególnych ośrodkach uniwersyteckich.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o wsparcie naszych działań na rzecz promocji
wybitnych

postaci

polskiej

archiwistyki

poprzez

umożliwienie

uczestnictwa

w konferencji pracownikom naukowym oraz grupie studentów archiwistyki z Państwa
Uczelni. Kierując serdeczne zaproszenie do udziału w wydarzeniu prosimy równocześnie
o przesłanie liczby osób, które będą zainteresowane uczestniczeniem w konferencji.
Osobą koordynującą przygotowanie konferencji ze strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów
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Państwowych jest dr hab. Anna Krochmal, dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności
Archiwalnej (tel. 22 56 54 621, e-mail: akrochmal@archiwa.gov.pl
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